
         

 

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 3  

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus 

pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-

2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is):  

3.1. 

„Bendruomeniškumo 

ugdymas, krašto 

savitumo puoselėjimas, 

jo reprezentavimas“ 

LEADER-19.2-SAVA-6 

Remiamos veiklos: numatoma remti inovacines veiklas (teminiai 

mokymai, stovyklos, mugės veiklos skirtos jaunimui iki 29 metų ir 

pan.), leidybą, švietėjišką veiklą, skirtas bendruomeniškumo 

ugdymui, krašto savitumo, tradicijų, kultūrinių vertybių 

pristatymui, finansuojant tam reikalingas tinkamas finansuoti 

išlaidas. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys: 

nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo 

bendruomenė, savivaldybė, savivaldybės įstaiga ir kiti viešieji 

juridiniai asmenys registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybės 

teritorijoje ir veiklą vykdantys Kaišiadorių rajono VVG 

teritorijoje.  

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 35 000,00 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

5.000,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:  

 Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, 

kai vietos projektas yra ne pelno arba socialinio verslo 

pobūdžio arba, kai jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis 

asmuo; 

 Kai ne pelno vietos projektas susijęs su investicijomis į 

žmogiškąjį kapitalą ir jį teikia viešasis juridinis asmuo arba 

NVO, yra: 

o veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos 

projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra 

materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne 

nuolatinė veikla), didžiausia paramos lyginamoji dalis – 

95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų; 

o mokymų, didžiausia paramos lyginamoji dalis – 100 

proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

3.2. 

„Parama investicijoms į 

visų rūšių mažos 

apimties infrastruktūrą“ 

LEADER-19.2-7.2 

Remiamos veiklos:  
1. Objektų, kuriuose teikiamos paslaugos kaimo vietovėse – 

prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt. – atnaujinimas 

ir tvarkymas;  
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2. Viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, 

poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime, kūrimas, atnaujinimas, 

tvarkymas;  

3. Viešųjų pastatų, statinių gerinimas, atnaujinimas, aplinkos 

tvarkymas;  

4. Vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimas arba atnaujinimas 

gyvenamosiose vietovėse iki 200 gyventojų;  

5. Inžinerinės infrastruktūros sukūrimas ir atnaujinimas, atliekant 

paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą nuo 

viešųjų kaimo teritorijų. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys: 

nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo 

bendruomenė, savivaldybė, savivaldybės įstaiga – registruoti 

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą vykdantys 

Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100.000,00 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

50.000,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

3.3. 

„Parama investicijoms į 

kaimo kultūros ir 

gamtos paveldą, 

kraštovaizdį“ LEADER-

19.2-7.6 

Remiamos veiklos: istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę 

vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros, gamtos paveldo objektų, 

vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų 

tvarkymo darbai, siekiant panaudoti minėtus objektus, turizmo, 

tautinio paveldo plėtrai, didinti kaimo vietovių patrauklumą, 

finansuojant tam skirtas tinkamas finansuoti išlaidas. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys: 

nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo 

bendruomenė, savivaldybė, savivaldybės įstaiga registruoti 

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą vykdantys 

Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 190.746,00 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

95.373,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 325 746,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (-ai) skelbiamas (-i) šioje (-e) interneto svetainėje (-

ėse) www.kaisiadorysvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Kęstučio g. 22, 

Kaišiadorys. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 6 d. 08:00 val. iki 2018 m. lapkričio 

5 d. 17:00 val.   

http://www.kaisiadorysvvg.lt/
http://www.nma.lt/
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Vietos projektų paraiškos priimamos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys. Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti: 

 asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis 

pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu 

jis antspaudą privalo turėti); 

 el. paštu, kai pasirašyta vietos projekto paraiška nuskenuojama ir siunčiama VPS 

vykdytojai elektroninio pašto adresu - kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com. Šis 

tinkamas vietos projektų paraiškų pateikimo būdas gali būti nurodomas tik priemonei 

„Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“. 

 vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba ne tuo el. pašto 

adresu nei nurodyta kvietimo teikti vietos projektus skelbime yra laikomos pateiktomis 

netinkamai ir nebus registruojamos; 

 papildomai prašome pateikti paraiškų ir verslo plano el. versijas adresu: 

kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com.  

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami 

priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar 

vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą. 

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį 

vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas 

Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS 

vykdytojos buveinėje, darbo dienomis nuo 08:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 15.45 

val.), elektroniniu paštu: kaisiadorysvvg@gmail.com ir telefonais: 

 Pirmininkė Janina Augustinavičienė, tel.: +370 607 63800; 

 Projekto administratorė Auksė Degutytė, tel.: +370 648 03054; 

 Finansininkė Egidija Ramaneckaitė, tel.: +370 607 59305. 
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